Referat af mødet ved Sandholm d.24.05.2015.
Ad.1.
Vi mindedes to BfA-er, Hans Hartkopp og Sus Plum, der er afgået
ved døden.
Fra Altinget.dk nævntes interview med Karsten Lauritzen, hvor
han glæder sig over David Camerons valgsejr i England. Denne har udtrykt, at
han gerne vil omforme de snærende konventioner, og KL fortsætter: hvis et
stort EU-land kan gøre det, så vil det også være lettere for Dk at redigere.
Da man i Dk har lavet en hemmelig aftale med den Somaliske
regering om hjemsendelser, så er nu 4 somalier tvangshjemsendt. Den ene
efter indespærring i Ellebæk i 7 mdr.
22.05 Information: Interview med Thomas Gammeltoft
Hansen:”Europa har et skitzofrent forhold til Menneskerettigheder”.
Ad.2.
EU’s grænseagentur udgav i sidste uge en ny rapport om
flygtningestrømme i Europa, hvor overskrifterne i Jyll.post og Politiken var:
”Mange asylansøgere søger mod lande med attraktive velfærdsydelser”. I
udsendelsen Mennesker og medier (lørdag kl 13.05) dokumenteredes det, at
der ikke var belæg for den påstand. I den 72-siders lange rapport nævntes
dette motiv på side 18 i 2-3 linier men hovedkonklusionen var, at folk søger
derhen, hvor de kan finde et netværk.
Ad.3.
Altinget 19.05: Eu’s beslutning om at bekæmpe
menneskesmuglere i Middelhavet er vedtaget og Udenrigsminister Lidegaard er
godt tilfreds. Nu afventes mandat fra FN og/eller fra de lande, i hvis vande
destruktion af både kan finde sted. Omkostninger 90 mill.kr.
Ad.4
Nyt på næste møde. Endnu to forestillinger 2. og 5.juni. Billetter
fås i Politikens billetkontor.
Ad.5
Bevægelsen ”Racismefri by” lægger op til demonstrationer under
den kommende valgkamp. Flere BfA-er har deltaget i protesterne mod Pediga,
som SOS mod Racisme også var medarrangør af. Punktet tages op næste
møde, hvor vi kan beslutte, om vi vil tilslutte os. Vi undersøger, om der er
udtænkt paroler og om der er mere præcise planer.
Mellemfolkelig Samvirke samler underskrifter mod Racisme
og hadefulde ytringer ( www.ms.dk/ikkeivoresnavn).
Ad.6

Næste møde: 14.juni tovholder og referent: Gimbel og Gaard.

Ad.7.
Der var et kort resume over programmet på Bornholm. Nogle ville
gerne med til fællesmødet, der er: torsdag aften d. 11.juni kl 19 hos Birgit og
Jørgen Skovmand, Paradisbakkevej 23, 3740 Svanneke (tlf. 56471976 21687252).
Gerd Gotlieb og gruppen, der arbejder med ”Longstayers” er ved
at færdiggøre en rapport. ( Se Gerds indlæg nederst)
Vi havde besøg af André Rothschild, der er filmfotograf og har eget
firma. Han var ved at færdiggøre en film om en iransk dreng, der under flugten
til Dk mistede sin Far. Afshin, drengen er nu en mand og bor her. Filmen indgår
i et teaterstykke, der kun vises een dag i Tåstrup teater d.27.juni. Der er

indvandrer/folkefest, der begynder kl 18.30 og teatret, mente han, er kl.
19.30.-20.
Tåstrup teater: Kjeld Abells Plads, 2630 Taastrup
Trods Pinsedag var der fint fremmøde.
Tovholder og referent: Jørgen og Ingeborg Gimbel.
PS:
BfA-gruppen der arbejde med de lange ophold (nu fra 5 og
opefter) ud fra personlig kendskab til konkrete sager, er i gang med at
rapportere til UPR-processen 2016 (DK´s eksamination i overholdelse af
menneskerettighederne). Deres rapport omhandler både overtrædelse af
menneskerettighederne og af Børnekonventionen. Gruppen gør opmærksom
på, at deres rapportering vil foregå i generelle vendinger, og at der således vil
være plads til mere specificerede BfA-rapporteringer, måske ikke mindst mht
Børnekonventionen. Hvis andre har lyst til at udforme en uddybende rapport,
foreslår de, at man koordinerer med Styregruppen, således at der fra BfA
udgår et samlet materiale. Der er deadline på rapporteringen 22.6.15, og det
indsendte skal være p å et af de store EU-sprog.
Kh Gerd
Opfordring: Protestér mod racisme og hadetale på Folkemødet 2015 ved at
skrive under her:
https://www.ms.dk/ikkeivoresnavn
i anledning af, at Geert Wilders og fascistiske partier som fx Golden Dawn
deltager i Folkemødet.

